


Como está sua casa? Você 
tem enfrentado lutas na sua 
família? 



Princípios para edificar bem a família

1- Não existem famílias perfeitas.

“O mais perfeito de todos os pais foi Deus 
que teve dois filhos e os colocou em lugares 
mais perfeitos que haviam, mas estes dois 
filhos viraram as costas para Ele”.



“Onde o pecado abundou, superabundou a 
graça” (Rm 5:20-21) .

“Ainda que a minha casa não seja tal para 
com Deus, contudo estabeleceu comigo uma 
aliança eterna, que em tudo será bem 
ordenado e guardado, pois toda a minha 
salvação e todo o meu prazer está nele”  
(II Sm 23:5)



2- Quando Deus trabalha numa família é 
para reparar o mal.

“Porque o marido descrente é santificado 
pela mulher” (I Co 7:14).

“Para isto o Filho de Deus se manifestou: 
para desfazer as obras do diabo” (I Jo 3:8).



3- O nosso lar será a expressão da nossa 
semeadura.

“Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; 
porque tudo o que o homem semear, isso 
também ceifará. Porque o que semeia na sua 
carne, da carne ceifará a corrupção; mas o 
que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a 
vida eterna. E não nos cansemos de fazer 
bem, porque a seu tempo ceifaremos...”  
(Gl 6:7-9).



4- Não coloque pressão sobre os filhos.

“E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos 
fi l h o s , m a s c r i a i - o s n a d o u t r i n a e 
admoestação do Senhor” (Ef 6:4).



5- O tempo não resolve nossos problemas.

“Exortai-vos uns aos outros todos os dias, 
durante o tempo que se chama Hoje, para 
que nenhum de vós se endureça pelo engano 
do pecado” (Hb 3:13).



Reflexão

Como está o seu lar?

Há alguma situação difícil para ser resolvida?

Consagre a sua família e coloque o seu lar 
debaixo do sangue de Jesus e sob a 
proteção do Senhor.



“Pois vejam! Criarei novos céus e nova terra, 
e as coisas passadas não serão lembradas. 
Jamais virão à mente! Alegrem-se, porém, e 
regozijem-se para sempre no que vou criar, 
porque vou criar Jerusalém para regozijo, e 
seu povo para alegria.  Por Jerusalém me 
regozijarei e em meu povo terei prazer; nunca 
mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de 
tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança 
que viva poucos dias, e um idoso que não 
complete os seus anos de idade;



quem morrer aos cem anos ainda será jovem, 
e q u e m n ã o c h e g a r a o s c e m s e r á 
maldito.  Construirão casas e nelas habitarão; 
plantarão vinhas e comerão do seu fruto.  Já 
não construirão casas para outros ocuparem, 
nem plantarão para outros comerem. Pois o 
meu povo terá vida longa como as árvores; os 
meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu 
trabalho. 



Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos 
para a infelicidade; pois serão um povo 
abençoado pelo Senhor, eles e os seus 
descendentes.  Antes de clamarem, eu 
responderei; ainda não estarão falando, e eu 
os ouvirei” (Is 65:17-24).


